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A Câmara Municipal de Cabedelo está na 15ª Legislatura (2021/2024) 

e a Mesa Diretora atual vem desenvolvendo seus trabalhos para cumprir o 

Biênio 2021/2022, tendo como Gestor Público responsável o Presidente deste 

Poder, o Vereador André Luis Almeida Coutinho. 

Através do Processo de Inexigibilidade 00005/2021, contrato n° 

00027/2021 – CPL, esta Consultoria Técnica Especializada tem por finalidade 

promover a execução de “Boas Práticas de Governança”, abrangendo a 

elaboração de manuais, guias práticos, cartilha de serviços e desenvolvimento 

de rotinas e processos padronizados, compreendendo um conjunto de 

elementos necessários, com nível de precisão adequado, tendo como base os 

estudos técnicos preliminarmente realizados, que culminaram no modelo 

proposto de “Boas Práticas de Governança” para a Câmara Municípal de 

Cabedelo/PB, em conformidade com as necessidades desse Poder. 

Neste documento encontra-se a execução da etapa 14, realizada por esta 

Consultoria Técnica Especializada, no âmbito da Câmara Municipal de 

Cabedelo/PB, em conformidade com o termo de referência, a qual é detalhada 

de acordo com o quadro apresentado a seguir.  

 

ETAPAS 

DE EXECUÇÃO 

ESCOPO E LIMITES 

14 

 

Criar o Plano de 

Trabalho da Governança 

da Informação 

Limita-se a criar o Plano de Trabalho da 

Governança da Informação (PTGI), onde 

serão englobados a Lei de Acesso à 

Informação (LAI), a Ouvidoria e a Lei Geral 

de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). 

 

 

 

1 PLANO DE TRABALHO DA GOVERNANÇA DA INFORMAÇÃO (PTGI) DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO (PB) 
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O Plano de Trabalho da Governança da Informação (PTGI) da Câmara 

Municipal de Cabedelo (PB) é um documento que faz parte da Política de 

Governança no âmbito desta Casa. 

O PTGI tem como objetivo consolidar um conjunto de orientação de 

atividades e tecnologias que para maximizar o valor de suas informações, bem 

como diminuir os riscos e os custos associados às informações que são de 

responsabilidade deste Poder Legislativo. 

O setor governamental brasileiro vivencia uma Era da Informação em 

que a quantidade de dados, o uso desses dados, o número de fontes de dados 

e as rotas que eles percorrem, com entrada, processamento e saída de 

informações, é cada vez maior, exigindo setores responsáveis forma de coleta, 

organização, tipos de acesso, meios de processamento e curadoria. 

Nesse contexto, pode-se observar a grande missão da governança das 

informações para realizar essa enorme tarefa, em que existe um crescimento 

exponencial no volume e na variedade dos dados que coletam, processam e 

armazenam. Assim como é mister resguardar a segurança desses dados. 

Contudo, a realidade da maioria dos entes governamentais é que muitos 

não entendem os tipos de dados com que lidam e o valor que eles têm. O que 

significa que eles podem estar tendo diversos problemas para usá-los ou 

mantê-los corretamente. Logo, terão inúmeras dificuldades para chegar ao 

nível ideal que deveriam ter para o gerenciamento adequado dos dados. 

 Ademais, cabe ressaltar que, de modo geral, as organizações podem 

sofrer consequências legais e de reputação por conta do gerenciamento 

inadequado de dados, isso sem falar no custo financeiro que pode estar 

alocado nessa atividade sem o retorno esperado para os mais diversos 

usuários dos serviços públicos.  

Assim, a Governança da Informação se torna uma estratégica que tem 

como finalidade maximizar o valor dos dados e mitigar os riscos associados à 

criação, ao uso e ao compartilhamento de informações na organização.  
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Cabe ressaltar, ainda, que a Governança da Informação reconhece 

como um ativo organizacional todos os dados e informações que precisão de 

supervisão e coordenação de alto nível, a fim de garantir a responsabilização, 

a proteção, a integridade e a preservação adequada deles, de forma a garantir 

que permaneçam confiáveis. 

Assim, o termo “Governança da Informação” vem ao longo dos anos se 

popularizando como um conjunto de atividades desempenhadas diretamente 

por todos os envolvidos que trabalham com a informação da organização, para 

facilitar a interação entre indivíduos, sejam eles os produtores e/ou os 

consumidores da informação, e que assumem a responsabilidade de garantir 

adequadamente a criação, a avaliação, o uso, o arquivamento, a exclusão e o 

armazenamento de informações.  

Para isso, faz-se necessário estabelecer internamente padrões, 

métricas, funções e políticas necessárias para garantir o uso eficaz e eficiente 

das informações. Logo, em linhas gerais, para garantir a Governança da 

Informação é preciso assegurar maior controle sobre o ciclo de vida dos dados 

e informações, o que exige a compreensão de práticas do fluxo de informação. 

Esse fluxo vai desde o momento em que ela é gerada até o momento 

em que ela se torna pública ou perde utilidade. Assim, ele pode ser apresenado 

em cinco etapas, de acordo com a literatura da área: 

1) Criação – informação gerada de uma fonte externa ou interna, este 

é o momento em que uma informação surge na organização; 

2) Armazenamento – guarda dos diversos tipos de informações com 

segurança e em conformidade com os marcos regulatórios 

existentes.  

3) Uso – após armazenada, as informações disponíveis passam a ser 

analisadas e a desempenhar papel crítico na tomada de decisões e 

no planejamento estratégico; 
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4) Compartilhamento – disponibilização da informação a terceiros, 

etapa mais vulnerável, quando são necessários parâmetros e 

permissões para que sua utilização não saia de controle; 

5) Descarte – etapa final do ciclo de vida da informação, quando se 

torna importante checar o status de tudo que a organização 

armazena para que se descubra o que ainda é útil e o que já deixou 

de ser para ser descartado com segurança. 

 

Cabe ressaltar que para observar o ciclo de vida da informação é 

importante ter conhecimento se os documentos continuam sendo gerados 

originalmente em papel e são armazenados em arquivos físicos, ocupando 

espaços, dificultando o acesso e gerando custos fixos. Bem como, se os 

documentos estão sendo originados digitalmente, como estão sendo 

arquivados, com ou sem o uso de um sistema que os integre, facilitando ou 

dificultando a sua localização e acesso. Tudo isso precisa estar claramente 

definido e interfere nos resultados. 

O que a Governança da Informação busca é encontrar uma solução 

para cada problema. Uma boa estratégia para a organização de todo o 

conteúdo é a criação de um conselho ou uma comissão capaz de gerir e ser 

responsável pelas informações da Câmara, possibilitando uma visão ampla 

dos documentos produzidos em cada unidade e, principalmente, entendendo 

quais são as necessidades de cada área.  

Dessa forma, a partir do levantamento das necessidades deste Poder 

Legislativo, do conhecimento dos recursos existentes e de acordo com a 

complexidade e o seu tamanho, deve-se avaliar e priorizar as demandas, além 

de estabelecer as estratégias que melhor se adequem, sempre levando-se em 

consideração a relação custo-benefício do processo. 

Assim, a Governança da Informação pode gerar diversos benefícios para 

a organização, dentre eles: 

✓ Informações mais seguras e protegidas.  
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✓ Aumento na produtividade das rotinas diárias, isso porque facilita o 

compartilhamento de informações. 

✓ Redução de custos e de tempo, evitando duplicação e desperdício de 

esforços. 

✓ Acesso eficiente às informações, com elas classificadas, protegidas e 

suportadas por políticas claras. 

✓ Gerenciamento de riscos, evitando-se assimetrias informacionais.  

✓ Acesso eficiente e fácil às informações históricas que se fizerem 

necessárias. 

✓ Eficiência no ciclo de vida da informação.  

✓ Conformidade das informações aos usuários, gerando segurança e 

mitigando riscos. 

  

A partir desses benefícios, verifica-se que o controle de informações por 

parte da Câmara Municipal de Cabedelo/PB pode trazer benefícios e agregar 

valores significativos, na medida em que a coleta e o armazenamento crescem 

por meio de uma supervisão organizada.  

O desenvolvimento e a implementação de uma Governança de 

Informação sólida ajudam a garantir integridade, a controlar os custos, a 

reduzir os riscos e a enfrentar os desafios de gerenciar informações relevantes 

e confidenciais de uma organização. O quanto antes essa governança é 

iniciada, com definição de responsabilidades para o funcionamento adequado 

do fluxo das informações, em cada momento do ciclo de vida delas, de forma 

eficaz, com políticas, propósitos, processos e padrões, mais eficiente pode ser 

a gestão dos recursos da Câmara, no seu dia a dia, para atingir seus objetivos. 

  

Logo, esse processo é de fundamental importância para ser iniciado na 

Câmara Municipal de Cabedelo/PB, e sempre que possível deve ser repensado 

e reavaliado, a fim de possibilitar a longo prazo o aperfeiçoamento e a 
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modernização das rotinas e dos processos de trabalho das áreas que atuam 

com o gerenciamento de informações. 

Diante do exposto, é sugerido por esta consultoria técnica especializada 

que seja estabelecido um normativo interno dispondo e definindo o Plano de 

Trabalho da Governança da Informação (PTGI) da Câmara Municipal de 

Cabedelo/PB. O normativo do PTGI deve conter, no mínimo, o tripé que 

compreende o cumprimento e observância da Lei de Acesso à Informação (LAI), 

da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e as atividades da 

Ouvidoria, que possuem relação direta com a gerência de informações para os 

mais diversos tipos de usuários. 

Em razão do grande fluxo de informações que transitam nesse tripé, é 

de suma importância estabelecer o cumprimento dos princípios da 

confidencialidade e da confiança, que são considerados alicerces para as 

atividades desenvolvidas nessa perspectiva informacional. 

Ademais, com o advento da Lei nº 13.709/2018, nacionalmente 

conhecida por Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), surge, 

também, a necessidade de implementação de uma política de governança de 

dados pessoais mais robusta, que exige a reavaliação de rotinas processuais 

de trabalho, que envolvam tratamento de dados pessoais, a fim de regular e 

mitigar os riscos inerentes à disponibilização de dados. 

Nesse sentido, a organização como fonte canalizadora de solicitações 

externas, sejam elas oriundas da LAI ou da Ouvidoria, nas relações com seus 

diferentes usuários, repercutindo as boas práticas de governança de dados 

pessoais adotadas pela organização a que pertence é fundamental, pois elas 

possuem relação direta com o que está intrinsicamente ligado às informações 

disponibilizadas à população.  

Sabe-se que quando um cidadão procura a administração pública para 

buscar informações, cabe à organização a análise do que está sendo pedido e, 

principalmente, o cuidado para verificar em qual situação se encaixa e se a 

informação pode ser entregue sem que haja prejuízos, uma vez que só é 
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possível ter acesso aos dados sensíveis das pessoas físicas, desde que seja 

comprovado o interesse público por essa informação. 

É preciso incorporar a LGPD nas rotinas da LAI e da Ouvidoria, 

principalmente, os princípios estabelecidos no artigo 6° dela: 

 

Art. 6º As atividades de tratamento de dados pessoais 

deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios: 

I - finalidade: realização do tratamento para 

propósitos legítimos, específicos, explícitos e 

informados ao titular, sem possibilidade de 

tratamento posterior de forma incompatível com 

essas finalidades; 

II - adequação: compatibilidade do tratamento com as 

finalidades informadas ao titular, de acordo com o 

contexto do tratamento; 

III - necessidade: limitação do tratamento ao mínimo 

necessário para a realização de suas finalidades, com 

abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e 

não excessivos em relação às finalidades do 

tratamento de dados; 

IV - livre acesso: garantia, aos titulares, de consulta 

facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do 

tratamento, bem como sobre a integralidade de seus 

dados pessoais; 

V - qualidade dos dados: garantia, aos titulares, de 

exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, 

de acordo com a necessidade e para o cumprimento 

da finalidade de seu tratamento; 

VI - transparência: garantia, aos titulares, de 

informações claras, precisas e facilmente acessíveis 

sobre a realização do tratamento e os respectivos 
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agentes de tratamento, observados os segredos 

comercial e industrial; 

VII - segurança: utilização de medidas técnicas e 

administrativas aptas a proteger os dados pessoais de 

acessos não autorizados e de situações acidentais ou 

ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação 

ou difusão; 

VIII - prevenção: adoção de medidas para prevenir a 

ocorrência de danos em virtude do tratamento de 

dados pessoais; 

IX - não discriminação: impossibilidade de realização 

do tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou 

abusivos; 

X – responsabilização e prestação de contas: 

demonstração, pelo agente, da adoção de medidas 

eficazes e capazes de comprovar a observância e o 

cumprimento das normas de proteção de dados 

pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas. 

 

De forma prática, essa incorporação requer observância mínima desde 

a quantidade e o tipo de dados pessoais solicitados no momento do 

atendimento ou do preenchimento do formulário da LAI e da Ouvidoria, que 

devem ser adequados e coerentes com a finalidade desses canais, com a coleta 

de informações que se pretende realizar e salvaguardar a Ouvidoria em relação 

à identidade das pessoas envolvidas na manifestação. 

Para isso, sugere-se deixar evidenciado, de forma direta e clara, no link 

da LAI e da Ouvidoria, todas as informações necessárias para que o usuário 

compreenda o motivo pelo qual seus dados são tratados pelo setor competente 

em cumprimento à LGPD. 

Na sequência, os procedimentos de tratamento de dados que se fizerem 

necessários na LAI e na Ouvidoria devem estar em consonância com a 
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finalidade proposta e com a política de privacidade da organização. E, em 

atendimento ao princípio da transparência, precisam estar disponíveis para o 

conhecimento dos usuários. 

Outro ponto muito importante nesse contexto, é que seja estabelecido 

um documento padrão tanto para as solicitações, bem como para as 

respostas, com informações mínimas necessárias para o usuário poder 

acompanhar para onde foi enviada a sua manifestação e qual o agente 

responsável por tratar da mesma, o que inclui acesso aos seus dados pessoais, 

minimizando os riscos para a organização, que precisa atender com 

integridade e exatidão, com um padrão de qualidade, no prazo legal, e 

cientificando os usuários dos serviços da existência desse controle. 

É preciso, ainda, estar preocupado em atender e dar acesso para os mais 

diferentes usuários, inclusive deficientes visuais, auditivos, em linguagem de 

fácil compreensão, sempre em cumprimento de uma das grandes missões da 

LAI e da Ouvidoria que é a de conectar e promover a boa relação de 

confiabilidade e transparência das pessoas e instituições à organização. 

Além disso, os integrantes da equipe responsável pela LAI e pela 

Ouvidoria precisam ter conhecimento sobre a importância de manter a 

confidencialidade sobre as informações que chegam no setor, bem como sobre 

os dados pessoais das pessoas envolvidas, incluindo a assinatura de um termo 

de confidencialidade.  

Assim, a privacidade e a proteção dos dados devem ser o ponto de 

partida para criar rotinas, implementar processos de trabalho e/ou revisar os 

já existentes na organização, sem esquecer a possibilidade do anonimato e da 

realização de manifestação com sigilo de dados, cuidando para que elas sejam 

integralmente atendidas. 

Por fim, é de suma importância para auxiliar a Presidência desta Casa 

na construção de uma cultura organizacional em que a privacidade e a 

proteção de dados pessoais sejam assimiladas como importantes valores 

éticos e de integridade, que sejam apresentados relatórios e boletins 

informativos da Ouvidoria,  que possam evidenciar indicadores relacionados 
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às manifestações, para que as providências cabíveis que foram necessárias 

possam ser tomadas tempestivamente, sempre em busca da melhoria dos 

serviços prestados e devido acompanhamento por parte da gestão.  

Ressalta-se que as boas práticas de Governança da Informação ainda 

demandam uma mudança de cultura dentro do serviço público, em geral, mas 

é preciso começar o quanto antes a pensar em medidas protetivas de 

segurança, visto que problemas de assimetria informacional requerem 

resoluções muitas vezes complexas. Além disso, a prevenção é sempre o 

melhor caminho. O quanto antes a organização iniciar o processo de mudança 

cultural com os colaboradores envolvidos, os resultados a serem alcançados 

serão mais efetivos. E responder o cidadão com agilidade, confiabilidade e 

transparência é dever de qualquer organização do setor público. 

Assim, o PTGI da Câmara Municipal de Cabedelo/PB é parte integrante 

dessa etapa. A minuta do PTGI é apresentada em apêndice a este relatório, 

sendo um modelo proposto para que, após a devida análise e aprovação, seja 

disponibilizado no site oficial deste Poder, na seção que trata da Governança. 

 

 

 

 

Associação Brasileira de Professores de Nível Superior II 
Dr. Orleans Silva Martins 

Responsável Técnico 
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PLANO DE TRABALHO DA GOVERNANÇA DA INFORMAÇÃO 

 

O Plano de Trabalho da Governança da Informação (PTGI) da Câmara 

Municipal de Cabedelo (PB) é um documento que tem como objetivo atender 

às necessidades de informação, alinhadas aos objetivos estratégicos da Casa, 

visando agregar valor aos serviços prestados e a melhoria dos processos 

informacionais desenvolvidos no âmbito da instituição, principalmente, 

aqueles diretamente relacionados à observância da Lei de Acesso à Informação 

(LAI), da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e às atividades da 

Ouvidoria.  

Dessa forma, o PTGI é uma importante ferramenta de gestão para 

execução das ações que permitem nortear e acompanhar a criação, o 

armazenamento, o uso, o compartilhamento e o descarte das informações 

relacionadas à esta Casa, influenciando suas estratégias e o planos de ação. 

As ações definidas no PTGI são de responsabilidade da Presidência desta 

Casa e executadas pelos setores envolvidos, devendo ser de conhecimento de 

todos os parlamentares, servidores, colaboradores e de quem mais possa 

interessar, para manutenção e melhoria contínua no alcance do objetivo fim. 

Na Câmara Municipal de Cabedelo (PB), a LAI é atendida por meio do 

portal “e-SIC” que juntamente com o canal da “Ouvidoria” são elementos que 

fazem parte do sistema de transparência das informações, disponíveis no site 

oficial por meio do link: https://cmcabedelo.pb.gov.br/, onde é possível 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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acessar os demais meios de comunicação com a sociedade, conforme se 

visualiza na imagem a seguir. 

 

 

Figura 1 - E-SIC e Ouvidoria 

 

O e-SIC é um sistema online que funciona no site oficial da Câmara 

Municipal de Cabedelo (PB), onde os usuários podem realizar os pedidos de 

informação em conformidade com a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 

2011, a Lei de Acesso à Informação (LAI), que regulamenta o direito de acesso 

às informações públicas, criando mecanismos que possibilitam a qualquer 

pessoa física ou jurídica, sem a necessidade de apresentar motivo, o 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades dos Poderes por 

meio virtual. 

O e-SIC, no portal oficial da Câmara Municipal de Cabedelo (PB) é de 

fácil acesso, ficando disponível na página principal, onde o usuário tem a 

opção de abrir um protocolo e realizar uma solicitação de informação e, após 

essa fase, realizar uma consulta com o número do protocolo. 

Contudo, o e-SIC não tem normativo específico na Câmara Municipal de 

Cabedelo (PB), limitando-se ao cumprimento da Lei de Acesso à 

Informação, que juntamente com o Decreto Federal nº 7.724/2012, 

regulamentam o direito de acesso dos cidadãos às informações públicas, 

previsto na Constituição.  

Por sua vez, a Ouvidoria da Câmara Municipal de Cabedelo (PB) foi 

criada pela Lei Municipal nº 2.028, de 21 de outubro de 2019, com a finalidade 

de promover a interlocução com a sociedade, constituindo-se como um canal 

aberto para o recebimento de denúncias, solicitações, informações, 

reclamações, sugestões, críticas e elogios e quaisquer outros 

encaminhamentos relacionados às suas atribuições e competências (Artigo 1º 

da Lei nº 2.028/2019). 

Sua estrutura é composta: 

✓ Ouvidor Legislativo. 

✓ Ouvidor Legislativo Adjunto. 

✓ Coordenador Executivo. 

✓ Assessor Popular. 

✓ Secretário de Gabinete do Ouvidor.  

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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Cabe ressaltar que essa mesma equipe, de acordo com a Lei Municipal 

nº 2.028, de 21 de outubro de 2019, é responsável por atender, ao mesmo 

tempo, o e-SIC e a Ouvidoria.  

Este PTGI abrange as principais ações e projetos a serem 

desenvolvidos em parceria com os setores demandados. As ações aqui 

definidas e apresentadas são sugestões para melhorias no atendimento 

às solicitações dos mais diversos usuários. Tais sugestão seguem as 

melhores práticas de governança da informação. 

Cabe ressaltar, ainda, que se faz necessário realizar anualmente 

uma pesquisa de satisfação, principalmente no que diz respeito aos 

índices de resolutividade, pois os percentuais a serem apurados 

funcionam como um termômetro da prestação dos serviços que 

realmente foram executados e realizados pela gestão. 

A seguir são detalhadas as ações a serem desenvolvidas pela 

Câmara Municipal de Cabedelo (PB). 

 
  

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

AÇÕES OBJETIVOS RESPONSÁVEIS 

Realizar divulgação de 

Posts sobre o e-SIC e 

Ouvidoria nas redes 

sociais e no site 

institucional. 

Divulgar o e-SIC e a 

Ouvidoria, suas 
realizações nos meios 

de comunicação 

digitais e visuais da 

organização. 

Ouvidor Legislativo 

Manter permanente 

atualização da aba 

Ouvidoria no site da 

organização. 

Manter atualizado o 
site institucional. 

Ouvidor Legislativo 

Elaborar o 

Relatório Anual 

Consolidado do e-

SIC e da 

Ouvidoria. 

Elaborar e divulgar os 

relatórios de gestão 
do e-SIC e da 
Ouvidoria. 

Ouvidor Legislativo 

Participar de cursos 

de capacitação, 

eventos, seminários, 

fóruns e congressos 

sobre os temas 

relacionados ao e-SIC 

e a Ouvidoria. 

Participar de 

capacitação, visando 

aprimorar  os 

conhecimentos 

relacionados ao e-SIC 

e a Ouvidoria. 

  Ouvidor Legislativo 

Ouvidor Legislativo 
Adjunto 

Coordenador 

Executivo 

Assessor Popular 

Secretário de 
Gabinete do 
Ouvidor  

 

 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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AÇÕES OBJETIVOS RESPONSÁVEIS 

Análise, revisão e 

atualização da Carta 

de Serviço. 

Manter atualizada a 

Carta de Serviço da 

Organização no que se 

refere aos canais de 

acesso do e-SIC e da 

Ouvidoria. 

Ouvidor Legislativo 

Atendimento em 

eventos externos. 

Realizar programas de 

Ouvidoria Itinerante. 

Ouvidor Legislativo 

Elaboração do Plano 

Anual de Ouvidoria. 

Analisar e atualizar o 

Plano de Ação Anual. 

Ouvidor Legislativo 

Realizar palestras. 

 

Promover palestras 

para apresentar a 

Ouvidoria. 

Ouvidor Legislativo 

Realizar  reuniões. 

 

Realizar reuniões para 

divulgar os Relatórios 

de Gestão. 

Ouvidor Legislativo 

Realizar pesquisa de 

satisfação. 

Realizar pesquisa de 

satisfação para avaliar 

a prestação do serviço. 

Ouvidor Legislativo 

Acompanhar e avaliar 

os indicadores de 

resultados. 

Acompanhar e avaliar 

o feedback das 

pesquisas de 

satisfação da 

prestação do serviço 

para poder sempre 

buscar melhorias. 

Ouvidor Legislativo 

 

 

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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Desta forma, são metas para o e-SIC e para a Ouvidoria: 
 

✓ Responder 100% das respostas enviadas dentro do prazo 
legalmente estabelecidos; 

✓ Realizam a pesquisa de Satisfação; 

✓ Mensurar o índice de resolutividade; 

✓ Mensurar os índices de satisfação. 

 

Por fim, destaca-se que o PDTI não é um documento estático, devendo 

ser revisado e atualizado sempre que forem diagnosticadas situações, no 

âmbito interno ou externo, que demonstrem essa necessidade. A qualquer 

tempo, de forma a atender às novas necessidades e às demandas que precisam 

ser priorizadas, alterações e adaptações devem ser discutidas e 

implementadas por esta Casa, a fim de não comprometer a sua missão 

institucional. 

 

 

  

https://cmcabedelo.pb.gov.br/
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